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Keeler håndtag C-størrelse
Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug.
For egen og kundernes skyld skal alle advarselsinformationerne i dette afsnit 
iagttages. Hensigten med følgende oplysninger er at fremhæve potentielle 
sikkerhedsfarer, der kan forbindes med forkert brug eller beskadigelse.

Advarsel

Dette produkt må ikke bruges, hvis der er brændbare gasser i nærheden.

Batteriet må ikke skilles ad eller modificeres. Der er ingen servicérbare dele 
inden i.

Bortskaf ikke batteriet ved brænding. Batteriet må ikke punkteres.

Brug ikke et batteri, der er deformeret, lækker, er korroderet eller synligt 
beskadiget.

Stop straks brugen af produktet og kobl det fra nettet, hvis det afgiver en 
mærkelig lugt, varme eller røg.  Fortsat brug af beskadigede produkter eller dele 
kan forårsage kvæstelser.

Enheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

Brug ikke enheden hvis den er beskadiget, og foretag visuelle eftersyn med 
jævne mellemrum.

Der kan kun bruges håndtag med rød base fra Keeler i Keelers ladere. Forsøg 
ikke at isætte et håndtage med blå base i ladere fra Keeler. Se Keelers 
håndtags- og pæreidentifikation.

Forsigtig
Tag tørbatterier ud inden vækgemning over længere tidsperioder.

Brug kun Keelers genopladelige batteri delnr.    1919-P-7069

Oplad med Keelers ladere. 

Kombinér ikke forskellige typer batterier.

Oplad ikke batterier i omgivelser hvor temperaturen kan overstige
40ºC eller falde under 0ºC.

Skal holdes uden for børns rækkevidde.

Må ikke sættes ind i beskadigede elstikkontakter.

Kun til indendørs brug (skal beskyttes mod fugt).
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For at undgå kondensdannelse skal instrumentet have lov til at nå 
rumtemperatur inden brug.

Når instrumenthovederne kobles til håndtagene, skal man kontrollere, at 
instrumentpærens spænding svarer til håndtagets spænding.
Sørg for at kontrolfunktionen står på 'off' efter det er tjekket.

Når genopladelige cellen udskiftes, slukkes for håndtaget og der isættes en ny 
celle. Sæt bundhætten på igen og anbring håndtaget i ladekilden.

Miljømæssigt
Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om 
genbrug af batterier.

Sæt tape over batteriets kontaktflader for at undgå kortslutning under 
bortskaffelse.



Påsættelse af instrumenthovedet på håndtaget
Forbindelsen mellem instrumenthovedet til håndtag er et gevind. 
Sæt instrumenthovedet på som vist og drej med uret. Sørg for at 
forbindelsen mellem hoved og håndtag er positiv.

Kompatibilitet
Keeler Specialist, Professional, Standard, Practitioner og 
oftalmoskoper og Keeler er retinoskoper er kompatible med 
Keeler Vista 2,8v og 3,6v håndtag.

On/off-lysstyrkekontrol 
Instrumentet slås til ved at dreje lysstyrkekontrollen til højre, 
som vist. Instrumentet slås fra ved at dreje lysstyrkekontrollen 
til venstre, som vist. Keeler C-størrelse håndtag har en 
strømindikator, der viser om instrumentet er slået til eller fra.
Rød = tændt  Sølv = slukket.

Identifikation af håndtag
Keeler håndtag i C-størrelse er har farvekoder, der gør det 
muligt at skelne mellem et håndtag med tørbatteri (2,8v) og et 
opladeligt batteri (3,6v). Farvekoderne er som følger:

Blå base = 2,8v til tørbatterier                 
Rød base = 3,6v til opladelige batterier     

 
Pærer fra Keeler har farvekoder på samme måder
Blå base = 2,8v til tørbatterier
Rød base = 3,6v til opladelige batterier
Når nye batterier og pærer sættes i, skal der sørges for, at spændingen svarer 
til håndtaget.
Bortskaf gamle batterier sikkert og i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser.

Isætning/udskiftning af batterier
Skru batterihætten af, sæt batterierne i og sæt hætten på igen, som vist. 
Der skal bruges følgende tørbatterier:
Keeler håndtag C-størrelse - 2 x 1,5v C batterier - Duracell MN 1400 eller 
tilsvarende.
Bemærk at opladelige håndtag fra Keeler normalt leveres komplet med et 
opladeligt batteri. (3,6v - 0,7Ah Ni-Cd)

Opgradering fra  batteri til opladelige håndtag
Tørbatterier størrelse 2,8v C håndtag (blå base) kan opgraderes til et opladeligt 
håndtag 3,6v (rød base). Se afsnittet Tilbehør for det ønskede delnummer.

Bemærk at det også er nødvendigt at opgradere pæren fra 2,8v til 3,6v. 
Kontakt Keeler Service for detaljer på telefon +44 (0)1753 857177.
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Ladningsvejledning For Opladelige Håndtag Fra Keeler C-størrelse

Advarsel
Gør intet forsøg på at lade ikke-opladelige batterier.

Batterikonditionering
Det er nødvendigt, at opladelige batterier fra Keeler bliver konditioneret for at 
opnå maksimal levetid for produktet.
følg konditioneringsvejledningen som angivet:
Trin 1
Lad det nye Keeler opladelige batteri helt op. Dette tager cirka 15 timer.
Trin 2
Brug instrumentet UDEN AT OPLADE DET, FØR BATTERIET ER HELT TOMT.
Trin 3
Når batteriet er tomt skal det lades helt op igen. Dette tager cirka 15 timer.
Gentag trin 1, 2 og 3 tre gange, dvs. lad og aflad batteriet tre gange for at 
fuldføre konditioneringsprocessen.
Når batterierne er konditioneret som herover beskrevet kan instrumentet 
anbringes i laderen, når det, mellem undersøgelser, ikke er i brug.

Laderkompatibilitet
Opladelige håndtag fra Keeler kan bruges i følgende ladere også fra Keeler:
Udvalget af Vista-ladere (enkelte, dobbelte, mobile):
Keeler Mini-lader
Keeler Duo-lader.
Det skal sikres at der bruges en af de angivne strømforsyninger. 

Ladere, der ikke er fabrikeret af Keeler

Advarsel
Lad kun håndtag fra Keeler lade op med en lader, der yder 65 mA 
strømbegrænset.

Opladelige håndtag fra Keeler C-størrelse kan bruges sammen med de fleste 
andre ladere. Inden instrumentet lades af en lader, der ikke er fremstillet af 
Keeler, skal man først sikre sig at den har 65 mA strømbegrænset. Tag derefter 
midten af bundhætten ud med en mønt. Nu kan håndtag fra Keeler lades fra en 
anden fabrikants lader.
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Rengøringsvejledning        
Instrumentet må kun gøres rent manuelt og uden at blive sænket ned i væske, 
som beskrevet herunder:

1. Tør overfladerne af med en ren absorberende, fnugfri klud, hårdt vredet 
op i en vand/vaskemiddelopløsning (2% i volumenprocent) eller vand/
isopropylalkohol (70% i volumenprocent).

2. Sørg for at overskydende opløsning ikke løber ind i instrumentet. Vær 
omhyggelig med at kluden ikke er gennemvædet i opløsning. 

3. Overfladerne skal tørres omhyggeligt efter med en ren, fnugfri klud.

4. Bortskaf det brugte rengøringsmateriale på en sikker måde.

Garanti & service        
Ingen brugerservicérbare dele - al forebyggende vedligeholdelse og servicering 
må kun udføres af repræsentanter, der er godkendt af Keeler.

Håndtag fra Keeler er garanteret i 3 år og vil blive udskiftet eller repareret 
vederlagsfrit under forudsætning af følgende:

1. Fejlen skyldes defekt fabrikation
2. Købsbevis skal følge med hvert krav.



FREMSTILLET I UK AF:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tlf.: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
FRIKALD: 0800 521 251

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Frikald:  1 800 523 5620
Tlf.: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814
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Cybernetic
DISTRIBUERET AF:

Cybernetic
‘CE-mærket på dette produkt angiver, at det er afprøvet efter og opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, 93/42/EØF’




